
Nyt fra hovedkredsene 

1. hovedkreds: 

Vi har fået gang i div. juniroturneringerne Junior KM før jul havde 50 deltagere, Amagers JGP havde 48 

deltagere og Brønshøj JGP har 52 tilmeldte deltagere 

Vi  har fået gang i holdturneringen og junior holdturneringen som har 16 4-mands hold til start både fra 1,2 

og 8 HK. Der er nu spillet 2 omgange og vi er klar til finale runden. Mens der har været holdturnering for 

spillere under 1600 har der været elite træning for dem over 1600 med Viktor Haarmark og Mikkel Manosri 

Jacobsen. 

Der har været afholdt ØBRO Nytår 2018 som Johnny Hector  og Sergey Grishchenko  vandt foran Martin 

Haubro og Elinor Frisk.  

Der har været afholdt skakliga dobbeltrunde hos BMS Skak. 

Der har været afholdt KM 2018 efter vores nye koncept og det blev vundet af Tobias Rostgaard foran Viktor 

Haarmark og Martin Haubro. 

Der har været afholdt Københavnsmesterskabet i lynskak 2018 som blev vundet af Jacob Carstensen foran 

Jan Mose.  36 deltagere 

2. hovedkreds: 

39 spillere i foreløbigt 3 UGP stævner er ikke helt tilfredsstillende. I skrivende stund mangler 2 stævner., så 

tallet bliver forhåbentligt højere.  

I weekenden 2.- 3. februar gennemfører Præstø Skakklub et turneringslederkursus i samarbejde med 2. 

Hovedkreds. Vagn Lauritzen er kursusleder. Der er tilmeldt 9 deltagere.  

EMT-konkurrencen er godt i gang. Foreløbigt er 11 turneringer afsluttet med 128 forskellige deltagere.  

Holdturneringen kører planmæssigt, men har været skæmmet af en del ufuldstændige holdsætninger. 

 

3. Hovedkreds: 

Fynsmesterskab 2019 igangsat 10. januar og forløber til 11. april 

Opstart af fynsk hurtigskak grand prix, indtil videre bestående af 5 turneringer, med en gruppe for spillere 

under 1200 i rating.  

6. Hovedkreds: 

Nogle steder i hovedkredsen er der så småt ved at dukke yngre spillere op - mellem 20 og 30 

år. Spillere, som typisk har spillet på nettet, men som savner den menneskelige kontakt og 

gerne vil øge deres spilleniveau. En målgruppe, vi rigtig gerne vil have og bør annoncere 
målrettet mod. 



Silkeborgs julehurtigturnering afvikledes med mere end 80 deltagere 

I Chesshouse er igangsat et projekt specielt rettet mod kvinder 

Uge 7 bliver fyldt med skak i hovedkredsen. Senior DM afvikles ved Saxild Strand syd for 

Aarhus, i midtbyen spilles Aarhusmesterskabet efter den succesrige model fra 

festugeturneringen, og der er planlagt en GM-turnering i Chesshouse. Arrangementerne 
krydres muligvis med foredrag af bl.a. Kotronias. 

Aros Skakklub fylder 100 år i år! 

Den 23. marts afvikles arrangement i Aarhus som led i imagekampagnen. Indhold p.t. ukendt! 

Skakklubberne i Randers er officielt slået sammen p.r 1. januar. Man afvikler nu 2 klubaftener! 

mandag spilles hurtigskak med 26 deltagere og tirsdag spilles åben koordineret turnering med 

28 deltagere. Skoleskakken fortsætter tirsdag eftermiddag, og tirsdag aften er der mulighed 
for træning. 

7. Hovedkreds: 

Vi må desværre konstatere et mindre fald i medlemstallet i slutningen af 2018. Vi mistede pludseligt Hobro 

skakklub, da ledelsen på generalforsamlingen valgte at stoppe, og det ikke var muligt at finde afløsere. 

Klubben var ellers velfungerende. 

Men ellers er turneringsaktiviteten i hovedkredsen på vanligt højt niveau. 

Vi havde i januar stor glæde af PigeDM i Brønderslev. For dem, der fulgte partierne på Live, var den skaklige 

kunnen hos de 28 deltagere ikke imponerende, men for os, der var til stede, var pigernes engagement en 

oplevelse. I Brønderslev er der stor aktivitet på børneområdet. Det vil forhåbentligt vise sig som 

medlemsfremgang på lang sigt. 

Aars-Nibe og Nørresundby har 85 års jubilæer i år og begge klubber vil markere det. Der bliver bl. a. indbudt 

til en Nordisk Seniorturnering i efterårsferien i Aalborg. 

8. Hovedkreds: 

2019 startede i stor stil i 8 Hovedkreds idet hovedkredsen sammen med Allerød Skakklub arrangerede den 

tilbagevendende Nordsjællands Weekend EMT. 

Igen i år var der deltagelse af et par stormestre, og øverste gruppe på 16 spillere, var stærkere end nogen 

sinde før, den havde et højere ratingsnit, end f.eks. top 16 i Øbro Nytår. 

Der var i år tilmeldt 114 spillere. 

Holdturneringen er også kommet godt fra land i 2019 og forløber uden problemer. 

Medlemstallene ligger meget stabilt, dog er det værd at bemærke at på voksen siden er der sporet en 

fremgang i løbet af det seneste år, og det samlede medlemstal ligger stabilt mellem 500-520 

 

9. Hovedkreds: 

Holdturneringen og de sædvanlige koordinerede turneringer er i gang. 

Unionens klubber bistår fortsat ved skoleskakkens afvikling af stævner i hovedkredsens område. 



9. hovedkreds ønsker fortsat sammenlægning med 6. hovedkreds og gerne tillige med 7. hovedkreds.   

Sydjysk hovedkreds: 

 

SydGrandPrix. 

6 af Hovedkredsens serie af 7 hurtigskakturneringer i løbet af en sæson er nu afviklet. De seneste 

3 med henholdsvis 49, 61 og 50 deltagere. Trods fald i det samlede medlemstal i Hovedkredsen 

skaber dette turneringsformat stadig god aktivitet.  

Pokalturneringen. 

I håb om at sparke nyt liv i Pokalturneringen flytter Hovedkredsen i år kvalifikationsstævnet ind i 

Riddersalen på Sønderskov Slot. Det ligger centralt i Hovedkredsen og bestyrelsen håber, de nye 

omgivelser kan friste flere klubber til at være med. 

Image-/medlemskampagne. 

HK-bestyrelsen har drøftet ideer til, hvordan vi kan understøtte klubberne. Ét af initiativerne bliver 

en éndags skaklejr for (primært) nye klubmedlemmer med begrænset spillestyrke. Udover 

udvikling af et socialt fællesskab er formålet med dagen at give de nye medlemmer en 

grundlæggende spilforståelse, så det bliver lettere at fastholde dem, fordi de bliver bedre til skak - 

og ikke længere taber hver gang. 

Grænseoverskrides skaksamarbejde. 

Repræsentanter for bestyrelsen i Sydjysk Hovedkreds har holdt et par møder med kolleger fra 

Sydslesvig (Schachverband Schleswig-Holstein, Bezirk Nord). Den aktuelle anledning er 

planlægning af et arrangement i anledning af Genforeningsjubilæet i 2020, men eftersom vi sidder 

med parallelle udfordringer, ser det ud til, at der er grundlag for et bredere samarbejde.  

Holdturneringen. 

Bestyrelsen har udsendt en række modeller til en ny holdturneringsstruktur til høring i klubberne 

forud for den kommende generalforsamling i marts. Interesserne er i flere tilfælde modsat 

rettede, og udfordringen er at finde løsninger, alle kan leve med. I sidste ende handler det om at 

få så mange medlemmer til at deltage i holdturneringen som muligt. 

Klubjubilæer. 

Et par af Hovedkredsens klubber har jubilæum i denne sæson. Grindsted kan fejre 100 års 
jubilæum, og Skakklubbens Evans blev stiftet for 85 år siden! 
 


